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ARGUMENT 
 
Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în  Legea 

educatiei nationale. Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane prin: 
 însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale; 
 formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin 

asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice; 
 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii 

vieţi; 
 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al 

toleranţei, al schimbului liber de opinii; 
 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului 

pentru natură şi mediul înconjurător; 
 dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea 

sportului; 
  Învăţământul asigură cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile 
poporului român. 
  Finalităţile şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi 
educare, susţinute de ştiinţele educaţiei şi de practica şcolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de 
învăţământ. 

Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă 
decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor 
reguli. 

Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii, discutat în Consiliul profesoral şi 
aprobat de Consiliul de administraţie. Documentul conţine doar reglementările suplimentare care nu 
sunt cuprinse în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“, 
ce poate fi consultat în întregime la bibliotecă şi pe pagina web a MEN (www.edu.ro, Învăţământ 
preuniversitar, Legislaţie).  

Regulamentul şcolii noastre, ce va putea fi consultat şi pe pagina web a scolii, va fi discutat la 
începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi si invatatori, împreună cu elevii şi părinţii care vor semna 
pentru luare la cunoştinţă. 
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I. ORGANIZAREA UNITATII DE ÎNVATAMÂNT  

 
Art.1.  În situatii speciale si pe o perioada determinata, durata orelor de curs si durata pauzelor pot fi 

modificate, la propunerea bine fundamentata a directorului, prin hotarârea Consiliului de 
Administratie. 

Art.2.   Dupa ora 16,00, persoanele ramase în şcoală trebuie sa aiba acordul directorului. Prezenta în 
toate spatiile şcolii în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de pregatire 
suplimentara, este permisa numai cu acordul directorului unitatii.  

Art.3.  Accesul persoanelor straine, cu exceptia parintilor/tutorilor elevilor, se face numai dupa 
aprobarea conducerii si se inregistreaza in registrul vizitatorilor .  

Art.4. Accesul autovehicolelor in  incinta scolii este permis doar cu aprobarea directorului sau a 
primarului exceptie facand autovehiculele speciale. 

Art.5.  Este interzisa intrarea în şcoală a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice, a celor 
turbulente sau care au intentia vadita de a tulbura ordinea si linistea. De asemenea, este interzisa 
intrarea pesoanelor însotite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substante toxice, 
explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, usor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau 
instigator, cu stupefiante sau bauturi alcoolice.  

Art.6.  Elevii pot parasi scoala în timpul desfasurarii programului scolar doar pentru motive bine 
întemeiate si  numai cu aprobarea unui cadru didactic responsabil: invatator/diriginte, prof de 
serviciu, director . 

Art.7. Daca  sunt clase paralele si la gradinite repartizarea elevilor si prescolarilor pe clase si grupe se 
va face de catre conducerea şcolii, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare, avand in 
vedere daca este posibil si optiunea scrisa a unui parinte pentru un anumit cadru didactic.  

Art.8.  Alegerea  optionalului la clasa se face în functie de optiunile elevilor si parintilor, de spatiul 
existent în scoala si de resursele umane si materiale.  

Art.9.  În Şcoala Gimnaziala ”Luca Gavril” Drăguşeni functioneaza comisii de lucru cu caracter 
permanent si ocazional, constituite prin decizia directorului unitatii, a caror componenta este 
stabilita la începutul fiecarui an scolar în cadrul sedintei Consiliului de administratie.  



                                                   Scoala Gimnaziala “Luca Gavril”,  
                                                        loc.Draguseni, jud. Suceava 

 tel/fax: 0230536360, e-mail:scdraguseni@yahoo.com 

 
 

4 
 

 
II. ORGANIGRAMA (anexa 1) 

III. PERSONALUL NEDIDACTIC  
 

Art.1. Are relatii de subordonare fata de director si Consiliu de administratie si colaborare fata de 
cadrele didactice. 

Art.2. Are atributii bine conturate in fisa postului pe care le va respecta intocmai (ANEXA 7) 
Art.3. Este  evaluat la sfarsitul anului scolar dupa fisa de evaluare tip (ANEXA 7).  
Art.4. Semneaza  condica de prezenta de la secretariat zilnic la venire si la plecare.  
Art.5. Orice  invoire mai mare de 2 ore necesita completarea unei cereri si un loctiitor agreat de 

conducere. 
Art.6. Disponbilitate  in a ajuta la buna desfasurare a activitatii scolii atunci cand suntem solicitati de 

cadre didactice si chiar de elevi. 
Art.7. Purtarea halatelor pe tot timpul programului. 
Art.8. Folosirea cu chibzuiala a materialelor de curatenie. 
Art.9. Se sesizeze din timp epuizarea unui material. 
Art.10. Sa participe daca sunt solicitati la orice actiune de ingrijire a spatiilor scolii organizate de cadre 

didactice impreuna cu elevii 
Art.11. Intrucat toate cerintele sunt conforme cu codul muncii iar suprafata de curatenie a fiecaruia 

este conform standardelor realizarea sarcinilor se va face in termenul celor 8 ore lucratoare din 
program. Orice depasire a acestora pentru sarcinile de mai sus nu se vor remunera cu ore 
suplimentare. 

Art.12. Directorul, membrii CA si profesorii de serviciu au datoria de a controla modul in care se 
realizeaza ingrijirea spatiilor , abaterile grave consemnandu-se in procese verbale. 

Art.13. Tot personalul scolii inclusiv cel de ingrijire si intretinere trebuie se respecte regulamentul 
intern si codul de etica al scolii. 

Art.14. Sa ia sub inventar spatiile si sa sesizeze in cel mai scurt timp defectiunile. 
Art.15. Sa anunte conducerea scolii cand observa persoane straine sau situatii deosebite in incinta. 
Art.16. Sa  nu intre in spatiile scolii dupa ora 16 sau in zilele libere fara acordul directiunii. 
Art.17.  Sa  nu utilizeze bunurile scolii in alt scop decat in activitatea din institutie. 
Art.18. Orice conflict cu elevii sau cadrele didactice trebuie adus la cunostinta conducerii imediat. 
Art.19. Sa indeplineasca si alte sarcini conforme postului. 
Art.20. In timpul liber , oricare cerinta din partea cadrelor didactice, parintilor sau elevilor i se va da 

curs daca a fost aprobata de directiune, personalul solicitat avand dreptul la compensatii 
banesti sau in ore/zile libere. 
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IV. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  
 

Art.1. Are relatii de subordonare fata de director si colaborare fata de cadrele didactice. 
Art.2. Are atributii bine conturate in fisa postului pe care le va respecta intocmai. 
Art.3. Este  evaluat la sfarsitul anului scolar dupa fisa de evaluare tip  
Art.4. Semnarea condicii de prezenta de la secretariat zilnic la venire si la plecare . 
Art.5. Orice invoire pentru cel putin o zi de munca necesita completarea unei cereri si un loctiitor 

agreat de conducere. 
Art.6. Disponbilitate in a ajuta la buna desfasurare a activitatii scolii atunci cand suntem solicitati de 

cadre didactice si chiar de elevi. 
Art.7. Folosirea cu chibzuinta a materialelor de birotica si a aparaturii din dotarea scolii. 
Art.8. Sa-si indeplineasca indatoririle prevazute in fisa postului si in deciziile conducerii in termenul 

dat. 
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V.  PERSONALUL DIDACTIC 
Art.1. Are atributii bine conturate in fisa postului pe care le va respecta intocmai. 
Art.2. Este  evaluat la sfarsitul anului scolar dupa fisa de evaluare tip. 
Art.3.  La sedintele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenta 

nemotivata de la aceste sedinte se considera abatere disciplinara. Directorul tine evidenta 
participarii cadrelor didactice la sedintele Consiliului profesoral, iar la trei absente nemotivate 
propune Consiliului profesoral spre dezbatere sanctionarea cadrului didactic în culpa. 
Personalul didactic auxiliar sau nedidactic este obligat sa participe la sedintele Consiliului 
profesoral atunci când se discuta probleme referitoare la activitatea acestuia si atunci când 
este invitat.  

Art.4. Are datoria sa aloce zilnic 8 ore pentru indatoririle de serviciu si sa poata face dovada acestui 
fapt daca este cazul; 

Art.5. Responsabilul comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de 
director si de a efectua asistente la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou 
veniti în scoala sau la cei în activitatea carora se constata disfunctii în procesul de predare-
învatare sau în relatia profesor-elev.  

Art.6. Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfasurarii activitatii didactice de nicio 
autoritate scolara sau publica. Prin exceptie, nu se considera perturbare a cadrelor didactice în 
timpul desfasurarii activitatii didactice interventia autoritatilor scolare sau publice în situatiile 
în care sanatatea fizica sau psihica a elevilor ori a personalului este pusa în pericol în orice mod, 
conform constatarii personalului de conducere, respectiv în timpul exercitiilor de alarmare 
pentru situatii de urgenta sau in caz de asistente preanuntate si a asistentelor directorului 
anuntate cu minim 24 de ore ininte;  

Art.7.  Înregistrarea foto video audio prin orice procedee a activitatii didactice poate fi facuta numai 
cu acordul celui care o conduce si al directorului (cu exceptia sistemului de supraveghere care 
functioneaza permanent).  

Art.8. Profesorul ce utilizeaza laboratorul AEL  are obligaţia de a verifica starea de functionare a 
calculatoarelor si de a sesiza eventualele defectiuni.  Constatările vor fi anuntate profesorului 
de serviciu sau directorului. 

Art.9. Profesorii care desfăşoară activităţi instructiv-educative în laboratorul de informatică utilizand 
reteaua de calculatoare îşi vor consemna activităţile în registrul din laborator. 

Art.10. Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate.  
Art.11. Notarea elevilor, indiferent de disciplina studiată, va include în mod obligatoriu în baremul de 

corectare şi puncte acordate pentru competenţa lingvistică (0,5-1 punct la nota finală). 
Art.12. Nota la purtare se stabileşte de diriginte după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în 

funcţie de comportarea generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă 
de învăţătură. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral. Elevii cu media 5 la purtare sunt 
declaraţi repetenţi.  

Art.13. Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor (Art. 
131 din „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“): 
la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru sau la 10 % din absenţe nejustificate din 
numărul total de ore pe semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct. 

Art.14. Orice abatere disciplinara majora care impune scaderea notei la purtare are ca prima etapa 
informarea parintilor.  
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Art.15. Personalul didactic are dreptul si chiar e indicat sa participe la viata sociala si publica, în 
beneficiul public si în interesul învatamântului si al societatii românesti;  

Art.16. Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spatiul scolar si poate întreprinde 
actiuni în nume propriu în afara acestui spatiu, daca acestea nu afecteaza prestigiul 
învatamântului si al şcolii, precum si demnitatea profesiei de educator;  

Art.17. Invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de  director.  
Art.18. În functie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi urmatoarele sanctiuni:  

a) observatie verbala;  
b) avertisment scris;  
c) diminuarea salariului de baza cu pâna la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;  
d) suspendarea, pe o perioada de pâna la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor 
didactice ori a unei functii de conducere, de îndrumare si de control;  

e) destituirea din functia de conducere, de îndrumare si de control din învatamânt(daca e 
cazul);  

f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.  
Art.18.  Cadrele didactice sunt obligate sa prezinte certificatul medical care sa ateste starea de 

sanatate necesara functionarii în sistemul de învatamânt;  
Art.19.  Cadrele didactice trebuie sa vina la timp la orele de curs sau la serviciul pe scoala, iar la 

intrarea la ore sa aiba întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absentelor 
elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs cu mai mult de 5 minute ale cadrelor didactice sunt 
considerate abateri de la acest regulament si se sanctioneaza conform legislatiei în vigoare;  

Art.20.  cadrele didactice sunt obligate sa comunice elevilor notele acordate si sa le consemneze în 
carnetul de elev;  

Art.21.  le este interzis cadrelor didactice sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei 
didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje de la elevi sau de la parintii/tutorii acestora; 
astfel de practici, dovedite, se sanctioneaza conform legislatiei în vigoare;  

Art.22.  cadrele didactice sunt obligate sa verifice la fiecare ora tinuta elevilor, iar în lipsa uniformei 
elevul va putea sanctiona elevul;  

Art.23.  cadrele didactice sunt obligate sa semneze zilnic condica de prezenta cu stiloul sau pixul gel, 
indicându-se subiectul lectiei respective; sunt interzise orice fel de consemnari/modificari în 
condica de prezenta, cu exceptia celor efectuate de catre director;  

Art.24. cadrele didactice trebuie sa prezinte conducerii şcolii în maximum 15 zile de la începerea anului 
scolar planificarile calendaristice pentru materia pe care o predau si pentru orele de dirigentie, 
avizate de responsabilul comisiei metodice;  

Art.25.  cadrele didactice sunt obligate sa anunte in scris conducerea şcolii în cazul absentei de la 
cursuri din motive medicale, pentru a se lua masuri de suplinire a orelor; pentru alte motive 
personale cadrele isi vor asigura singure suplinirea la clasa cu personal calificat pe care il vor 
remunera tot ei.   

Art.26.  cadrele didactice sunt obligate sa se îmbrace decent, sa aiba o tinuta morala demna, sa-si 
respecte toti partenerii educationali, sa foloseasca serviciile institutiei numai în scopuri 
educationale;  

Art.27.  cadrele didactice nu trebuie sa angajeze discutii cu elevii, cu parintii sau cu alte persoane 
referitoare la competenta profesionala a altor cadre didactice ;  
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Art.28.  niciun cadru didactic nu are voie sa se substituie dirigintelui/ învatatorului clasei si sa motiveze 
absente, sa comunice note, sa comenteze situatii din catalog; toate aceste situatii se vor limita la 
rubrica disciplinei pe care o preda;  

Art.29. cadrele didactice sunt obligate sa participe la sedintele cu parintii atunci când sunt solicitate de 
profesorii diriginti, de învatatori sau de conducerea şcolii;  

Art.30.  cadrele didactice sunt obligate sa participe la sedintele Consiliului profesoral si ale Consilului 
profesoral al clasei;  

Art.31.  fumatul este interzis în unitatea de învatamânt;  
Art.32.  fiecare cadru didactic trebuie sa detina un portofoliu personal; continutul portofoliului 

personal al cadrului didactic contine dupa caz documente prevazute in procedura specifica;  
Art.33. Este interzisa folosirea auxiliarelor scolare si mijloacelor de invatamant naaprobate si neavizate 

de MEN; 
Art.34.  serviciul pe scoala este obligatoriu pentru toate cadrele didactice (cu exceptia inv prescolar si 

al clasei pregatitore sem 1) si reprezinta un indicator important în evaluarea activitatii; refuzul 
exercitarii serviciului pe scoala se considera abatere disciplinara.  

Art.35. Profesorii sunt obligaţi să renunţe la iluminatul artificial, când acesta nu este necesar. În cazul 
supraîncălzirii claselor, profesorii vor închide încălzirea din termostatele radiatoarelor. 

Art.36. Profesorul de serviciu este responsabil temporar cu urmarirea disciplinei elevilor si are 
urmatoarele atributii: 

a) verifica tinuta elevilor pe toata durata programului de curs din ziua respectiva; 
b) asigura securitatea elevilor pe durata pauzelor;  
c) controleaza starea de curatenie si respectarea normelor de igiena din scoala la începutul si la 

sfârsitul orelor de curs;  
d) Profesorii de serviciu vor verifica pe lângă starea de curăţenie şi încadrarea temperaturii în limite 

normale (18-22 grade)(16-22 grade sala sport). 
e) asigura securitatea cataloagelor, a altor documente si a aparaturii electronice din cancelarie si 

cabinetul metodic;  
f) verifica prezenta elevilor de serviciu , a patrulei scolare si le prelucreaza atributiile ce le revin;  
g) verifica prezenta cadrelor didactice la ore si asigura suplinirea celor absente împreuna cu 

directorul;  
h) asigura securitatea elevilor ce asteapta microbuzul impreuna cu responsabilul pentru 

supravegherea copiilor la microbuz; 
i) verifica ordinea si disciplina în pauze;  
j) ia masuri de atenuare a conflictelor aparute în scoala si informeaza conducerea şcolii;  
k) supravegheaza persoanele straine intrate în scoala;  
l) supravegheaza respectarea normelor de protectie a muncii, PSI si de protectie a mediului si ia 

masuri operative daca este cazul.  
m) În perioada martie - noiembrie, profesorii de serviciu vor avea grijă ca elevii să petreacă pauza 

mare în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic. 
n) Profesorul de serviciu de la finalul programului va număra cataloagele şi le va încuia in cancelarie 

iar cheia va ramane la secretara. 
o) Verifica la finalul cursurilor daca este inchis monitorul camerelor de supraveghere, calculatorul din 

cabinetul metodic. 
p) Profesorul de serviciu are îndatorirea de a nu lăsa niciun elev să părăsească curtea şcolii fără 

aprobarea unui cadru didatic. 
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Art.37. Atribuţiile informaticianului: 

 se preocupa de instalarea programelor necesare in unitate 

 se ocupa de intretinerea calculatoarelor, proiectoarelor, retelelor de internet (Tv sat, Telekom, 

Internet in scoala ta) si a sistemului de supraveghere. 

 reinstaleaza sistemele de operare de cate ori este necesar pe unitatile scolii; 

 se preocupa de inchiderea calculatoarelor , videoproiectoarelor din spatiile scolare si a 

monitoarelor de supraveghere din cancelarie;  

 
Art.38. Profesorul diriginte/ invatator are urmatoarele atributii si responsabilitati:  
a) coordoneaza activitatea Consiliului profesoral al clasei;  
b) numeste, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizeaza sarcini si organizeaza 

împreuna cu acesta colectivul de elevi al clasei;  
c) preia, pe baza de proces-verbal, sala de clasa în care îsi desfasoara activitatea elevii carora le este 

diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia;  
d) prezinta elevilor si parintilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la începutul 

fiecarui an scolar;  
e) completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor înscrise si de starea fizica a 

acestuia;  
f) întocmeste planificarile calendaristice pentru orele de consiliere si orientare si le preda spre 

avizare responsabilului Comisiei dirigintilor;  
g) urmareste frecventa elevilor, cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia 

elevului;  
h) motiveaza absentele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul medical, precum 

si a cererilor personale ale parintilor/tutorilor, aprobate de director;  
i) analizeaza periodic situatia la învatatura a elevilor si monitorizeaza îndeplinirea îndatoririlor scolare 

de catre toti elevii clasei;  
j) informeaza în scris familiile elevilor corigenti sau repetenti, care au primit sanctiuni disciplinare sau 

care nu si-au încheiat situatia scolara;  
k) stabileste împreuna cu Consiliul profesoral al clasei nota la purtare a fiecarui elev si prezinta în scris 

Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au savârsit 
abateri grave;  

l) organizeaza, lunar sau ori de câte ori este necesar, întâlniri si discutii cu parintii si se consulta cu 
acestia în legatura cu cauzele si masurile care vizeaza procesul scolar al copiilor lor;  

m) propune Consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor, în conformitate cu 
legislatia în vigoare;  

n) aplica elevilor, pe baza consultarii cu directorul, sanctiunile prevazute în prezentul regulament si în 
celelalte regulamente în vigoare;  

o) recomanda directorului, spre aprobare, participarea organizata a elevilor la activitati extrascolare;  
p) calculeaza media generala anuala a fiecarui elev, stabileste clasificarea elevilor la sfârsitul anului 

scolar, propune acordarea premiilor, recompenselor si distinctiilor, potrivit prezentului regulament 
si a celorlalte regulamente în vigoare;  

q) consemneaza în carnetele elevilor si in registrele matricole mediile semestriale si anuale;  
r) se ingrijeste de completarea caietului clasei cu diferite aspecte pozitive sau negative 
s) prezinta Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situatiei scolare si 

comportamentale a elevilor la sfârsitul semestrului sau anului scolar;  
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t) întocmeste mapa (portofoliul) dirigintelui;  
u) conduce activitatea consiliului clasei; 
v) verifica zilnic starea curateniei clasei; 
w) are saptamanal o ora de consiliere cu parintii; 
x) poate controla elevii de paraziti in cazul unor suspiciuni obiective; 
y) suna parintele imediat cum afla de o absenta nemotivata a unui elev pentru a afla ce s-a intamplat; 
z) Fiecare diriginte se va  preocupa ca fiecare fereastra sa fie infrumusetata cu flori cu ghivece maro 

sau a celor confectionate de copii. 
aa) Orice imbunatatire radicala a spatiului clasei trebuie facuta doar cu aprobarea  a directorului 

pentru a se gasi cea mai buna modalitate de agatare. 
bb) Comisia pentru imaginea scolii are dreptul sa intervina in spatiile educative in sensul 

infrumusetarii, organizarii si eficientizarii procesului instructiv educativ.  
cc) îndeplineste alte atributii si sarcini stabilite de catre conducerea scolii, în conformitate cu 

reglementarile în vigoare sau cu fisa postului.  
dd) Atributiile si responsabilitatile profesorului diriginte sunt si atributii si responsabilitati ale 

profesorului pentru învatamânt primar (învatator).  
Art.38. Personalul din Şcoala Gimnazială Luca Gavril Drăguşeni, responsabil cu instruirea şi educaţia, în 

mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate 

cu următoarele valori şi principii: 

a. imparţialitate, independenţă şi obiectivitate; 

b. responsabilitate morală, socială şi profesională; 

c. integritate morală şi profesională; 

d. confidenţialitate; 

e. activitate în interesul public; 

f. respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; 

g. respectarea autonomiei personale; 

h. onestitate şi corectitudine intelectuală; 

i. respect şi toleranţă; 

j. autoexigenţă în exercitarea profesiei; 

k. interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională; 

l. implicarea în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului Şcolii Gimnaziale 

m. Drăguşeni precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează; 

n. respingerea conduitelor didactice inadecvate. 

Art.39. - În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile 

cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi 

aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere: 

a. Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin: 

b. supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul celor 

organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor 

celor implicaţi în aceste acţiuni; 

c. interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor; 
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d. asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra 

acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

e. excluderea oricăror forme de abuz emoţional sau spiritual; 

f. Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de 

documentele şcolare. 

g. Respectarea principiilor docimologice. 

h. Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie: 

i. fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc; 

j. solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de 

către elevi a unor rezultate şcolare incorecte; 

k. traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare; 

l. colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul 

destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare 

(examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.). 

m. Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, organizate 

special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul 

şcolii sau în afara acesteia. 

n. Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi 

promovarea principiilor educaţiei inclusive. 

o. Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev. 

Art.40.  În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod 

particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită: 

a. acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului 

parental; 

b. stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile; 

c. disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali; 

d. informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea 

explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative; 

e. informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de 

prezentare parţială sau cu tentă subiectivă; 

f. respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială; 

persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor 

impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de 

bani  pentru serviciile educaţionale oferite; 

g. consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a 

copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al 

copilului. 
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Art.41. - Personalul din şcoală responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, 

vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială: 

a. relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, 

interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului; 

b. orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile 

politice şi religioase; 

c. orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în 

relaţiile cu ceilalţi colegi; 

d. între persoanele din şcoală responsabile cu instruirea şi educaţia se interzice solicitarea de 

servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, 

angajare sau promovare; 

e. în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi 

rezultatele profesionale; 

f. încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde 

superioare de calitate în activitatea didactică; 

g. orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea 

profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor 

prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină 

etc.); 

h. întreaga activitate a persoanelor din Şcoala Drăguşeni, responsabile cu instruirea şi educaţia, 

trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, 

posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o 

informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la 

resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ; 

i. reacţia publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită 

situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale- şcoală, sau de către oricine altcineva 

din afara acesteia afectează imaginea unităţii, sistemului de învăţământ preuniversitar 

românesc, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale. 

Art.42.  - Personalul din şcoală responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice 

care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt membri în structuri de 

conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială: 

a. respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor; 

b. promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 

c. aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 

d. evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului; 

e. selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în 

vigoare; 

f. interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei 

deţinute; 
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g. respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii; 

h. interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia 

persoanei hărţuitoare; 

i. exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, 

îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective. 

Art.43. - În exercitarea activităţilor didactice, şcolare şi extraşcolare, membrilor personalului didactic le 

sunt interzise: 

a. consumul de substanţe psihotrope sau alcool; 

b. organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc; 

c. folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ ale unităţii , în vederea obţinerii 

de beneficii financiare personale; 

d. distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ; 

e. utilizarea de materiale informative interzise prin lege; 

f. organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor 

persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ. 

Art.44. - În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile cu 

instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme 

de conduită: 

a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere 

asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate 

educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii 

educaţionale de calitate; 

c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea 

drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest lucru; 

d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului 

e) reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

f) e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, 

organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja  în      activităţi care să 

conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi 

morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora. 

Art.45.  - (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din 

domeniul educaţional preuniversitar din unitate, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare 

la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică 

profesională din partea unei/unor persoane din unitate, are dreptul de a sesiza Comisia de 

cercetare disciplinară din şcolii. 

Art.46. - Procedurile privind funcţionarea Comisiei de cercetare disciplinară din şcoală şi a Comisiei de 

etică a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, precum şi cele privind anchetarea şi soluţionarea 

încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordinul ministrului 
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educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi prevederilor stabilite de Legea nr. 1/2011, aplicabile 

la nivelul Şcolii. 

Art.47. - Prezentul regulament face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a 

prevederilor sale. 

a) În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi 

audierilor, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a 

principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea 

reclamantă. 

b) În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor 

de către Comisia de cercetare disciplinară din şcoală poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de 

gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în 

funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum, Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor: 

a. concilierea amiabilă cu partea reclamantă; 

b. atenţionarea colegială în cadrul Comisiei de cercetare disciplinară a şcoliişi informarea 

Consiliului de Administraţie al şcolii, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei 

respective cu prevederile codului; 

c. propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere 

comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul 

de Administraţie al şcolii. Conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit 

de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de 

Administraţie şi un reprezentant al părinţilor. Acest program va fi aprobat de către Consiliul 

de Administraţie al unităţii de învăţământ; 

d. Comisia de cercetare disciplinară se va adresa Comisiei judeţene de etică pentru analiza 

cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale 1/2011. 

c) Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din 

învăţământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, Comisia 

de cercetare disciplinară a şcolii poate notifica instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării 

penale. 

d) Consilierea Comisiei de cercetare disciplinară a şcolii privind decizia de notificare şi notificarea 

propriu-zisă adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, este realizată de 

către serviciul juridic al inspectoratului şcolar judeţean Suceava. 

Art.48. Consilierul educativ sau coordonatorul de proiecte si programe educative scolare si 
extrascolare este numit de directorul unitatii, pe baza hotarârii Consiliului de administratie, la 
propunerea Consiliului profesoral.  

a) Consilierul educativ coordoneaza activitatea educativa din scoala, initiaza, organizeaza si 
desfasoara activitatile extrascolare si extracurriculare la nivelul şcolii în colaborare  dirigintii si 
învatatorii, cu Comitetul de parinti pe scoala si cu reprezentanti ai Consiliului scolar al elevilor.  

b) Consilierul educativ prezinta Consiliului de administratie un raport anual de activitate, care este 
parte a planului de dezvoltare a scolii.  
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c) Atributiile consilierului educativ sunt precizate în art. 40 din Regulamentul de organizare si 
functionare a unitatilor din învatamântul preuniversitar.  
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VI. PARINTII  

 
Art.1. Parintii au urmatoarele drepturi:  

a. au dreptul sa fie informati periodic referitor la situatia scolara si comportamentul propriilor copii;  
b. au dreptul sa sune la telefonul scolii pentru a se informa de starea copilului daca este o situatie 

deosebita. 
c. Părinţii pot consulta lucrările semestriale sau orice alte teste în prezenţa profesorului. 
d. au dreptul sa se intereseze numai referitor la situatia propriilor copii;  
e. au dreptul sa solicite rezolvarea unor stari conflictuale în care sunt implicati proprii copii, prin 

discutii amiabile cu partile implicate; daca în urma acestor discutii nu s-a ajuns la niciun rezultat, 
parintii pot solicita în scris conducerii unitatii rezolvarea situatiei sau, în caz de nerezolvare, 
Inspectoratului Scolar Suceava.  

f. Sa solicite in scris ajutor material pentru procurarea uniformei, treningului sau husei bancii in cazul 
in care situatia materiala nu-i permite achizitionarea lor. 

g. Sa doneze 2% din impozitul pe venit sau orice alta suma Asociatiei Culturale Dumitru Dragusanu 
pentru dotarea scolii si realizarea unor activitati scolare. 

h. sa stranga diferite sume de bani pe care sa le cheltuie in interesul educatiei din scoala noastra dupa 
bunul plac si doar prin intermediul casierului clasei. 

i. au dreptul de acces în incinta şcolii în urmatoarele cazuri:  
i. au fost solicitati sau programati pentru o discutie cu un cadru 

didactic sau cu directorul şcolii;  
ii. desfasoara activitati în comun cu cadrele didactice;  

iii. depun o cerere/alt document la secretariatul şcolii;  
iv. participa la întâlnirea lunara/saptamanala cu dirigintele 

clasei/profesorul pentru învatamânt primar. 
 

Art.2.  Parintii au urmatoarele îndatoriri:  
a. au obligatia de a asigura frecventa scolara a elevului în învatamântul obligatoriu si de a lua masuri 

pentru scolarizarea elevului, pâna la finalizarea studiilor;  
b. au obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura cu profesorul pentru învatamântul 

primar/dirigintele pentru a cunoaste evolutia elevului. Prezenta parintelui/tutorelui legal va fi 
consemnata în caietul dirigintelui/profesorului pentru învatamânt primar cu nume, data si 
semnatura;  

c. au obligatia de a se asigura din cand in cand in functie de caz daca elevul si-a luat tot ceea ce ii 
trebuie la clasa pentru ziua respectiva 

d. sa asigure elevului uniforma agreata la nivel de unitate si sa se asigure ca o poarta zilnic (chiar si in 
ziua in care are educatie fizica) cu exceptia claselor preg-3. 

e. sa aiba costumatie de schimb pentru educatie fizica in ziua in care are aceasta ora. 
f. Sa asigure igiena husei pentru banca elevului; 
g. Sa asigure prezentarea avizului medicului pentru ora de sport si pentru intrarea in colectivitate 

(primul an de gradinita si clasa pregatitoare) 
h. sa se asigure ca elevul vine direct la scoala dimineata iar la finalul orelor vine direct acasa. 
i. Sa insoteasca elevul la scoala si de la scoala spre casa in fiecare zi; 
j. Sa sune dirigintele in cazul unui eveniment neprevazut care impiedica elevul sa vina la scoala; 
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k. Sa se asigure ca elevul are o conduita corecta si decenta si in timpul cand nu este la scoala. 
l. Sa se asigure ca nu frecventeaza barurile sau ca nu consuma alcool, droguri si tigari. 
m. Sa participe la toate sedintele cu parintii sau la consilierea saptamanla si sa anunte daca nu pot fi 

prezenti 
n. au obligatia de a verifica zilnic temele, carnetul de note si testele de semnat.  
o. parintii/tutorii legali raspund pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de elev pe 

care au datoria sa le remedieze /plateasca in termen de 1 saptamana;  
p. este interzis parintilor sa agreseze fizic, psihic sau verbal elevii si personalul şcolii; 
q. este interzis parintilor sa se angajeze cu un profesor in discutie despre alt profesor decat daca se 

discuta cu dirigintele sau directorul; 
r. parintii ai caror copii sunt inclusi in programul transportul scolar au obligatia sa se implice personal 

in supravegherea si organizarea transportului; 
s. parintii au obligatia sa ii conduca la scoala si la finalul cursurilor acasa sau ,dupa caz , sa ii preia de 

la microbuz/ sa respecte programarea la microbuz; 
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VI. ELEVII   

Art.1. Inscrierea la Scoala Gimnaziala ”Luca Gavril” Draguseni înseamnă implicit adoptarea unui 
comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament 
civilizat” înţelegem: 

a) Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii. 
b) Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate. 
c) Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu 

regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au 
dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu 
profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorii şcolii în decurs de o săptămână de la 
exprimarea dorinţei în acest sens. 

d) Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor. 
e) Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor 

probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei. 
f) O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către 

şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate 
sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită. Spre exemplu: 
elevii trebuie să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă. Produsele lactate şi de 
panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi folosite cu maximă responsabilitate. 
Deseurile rezultate de-a lungul zilei de curs vor fi depuse doar in cosurile de gunoi. 

g) Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc 
incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului. 

 
Art.2. „Tinuta decenta” presupune:  

a) purtarea uniformei scolare si detinerea ecusonului/carnetului de elev; 
b) baietii trebuie sa poarte pantaloni de stofa, parul scurt, îngrijit si nevopsit; baietii nu au voie sa 

poarte cercei;  
c) tinuta vestimentara a fetelor trebuie sa fie neprovocatoare si fara accesorii în exces; fetele nu 

trebuie sa aiba parul si unghiile vopsite în culori extravagante, nu au voie sa foloseasca un 
machiaj strident, nu au voie sa poarte cercei sau piercinguri în nara sau buza si nici un numar 
mare de cercei în ureche;  

d) atât baietii, cât si fetele, nu au voie sa poarte piercinguri si tatuaje .  

Art.3. Prezenta la scoala e obligatorie in intervalul 7.50 si pana la finalizarea cursurilor din acea zi. 
 

Art.4.  Elevii trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie în stare buna 
la sfârsitul anului scolar. Acelasi lucru se cere si în cazul cartilor împrumutate de la biblioteaca şcolii si 
restituirea lor la termenul stabilit. 

 
Art.5.  Este interzis elevilor:  

a) sa aduca si sa difuzeze în şcoală materiale periculoase  
b) sa participe la jocuri de noroc;  
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c) sa introduca şi sa faca uz în perimetrul şcolii de orice tipuri de arme sau alte instrumente, 
precum munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea 
fizica si psihica a elevilor si a personalului şcolii;  
d) sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;  
e) sa utilizeze telefoanele mobile în incinta scolii fara acordul unui cadru didactic;  
f) sa fotografieze sau sa filmeze în incinta şcolii, fara aprobarea directorului;  
g) sa aiba tinuta, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, discriminare si atitudini 
ostentative si provocatoare;  
h) sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fata de colegi si fata de 
personalul unitatii de învatamânt;  
i) sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta în scoala si în afara ei;  
j)  sa insulte şi/sau sa harţuiasca colegii, cadrele didactice sau alte persoane; 
k) sa arunce cu obiecte, apa sau bulgari de zapada pe fereastra, în incinta şcolii sau în spatiile 
anexa (curtea, aleile de acces, sala de sport);  
l) sa circule pe scara profesorilor;  
m) Se interzice consumul de alcool, fumatul şi consumul produselor alimentare din care 
rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, 
chips-uri) în clădirea, în curtea şcolii şi în sala de sport. În situaţia în care elevii vor fi depistaţi 
consumând aceste produse, profesorii îi vor nota în caietul clasei sau se vor da sanctiuni.  
n) Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara 
acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc. Nu au voie sa aduca la 
scoala obiecte contondente sau care pot provoca incendii, accidente: chibrituri, brichete, cutite, 
lame, substante toxice, pocnitori, petarde etc. 
o) Elevii au acces sa intre si sa iasa pe usa din spate a scolii. Elevii nu vor avea voie sa foloseasca 
scarile din partea din fata a scolii decat in situatii speciale. 
p) Elevilor le este interzis sa-si prelungeasca nejustificat pauza. 
q) Elevilor le este interzis sa se atinga de elementele de instalatie de incalzire sau de prize. 
r) Elevilor le este interzis sa-si spele papucii la baie. 
s) Elevilor le este interzis sa iroseasca sapunul lichid sau hartia igienica din baie. 

 

Art.6. Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu 
grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate diriginţilor, profesorului de serviciu sau directorului. 

Art.7. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, parintii elevilor vor suporta 
costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse in termen de 1 saptamana. Dacă nu se cunosc 
vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă. 

Art.8. Elevii vor folosi aparatura electronica din scoala doar cu aprobarea unui profesor în 
vederea pregătirii unei activităţi şcolare. 

Art.9. Este interzis elevilor sa aduca la scoala telefoane mobile daca nu li s-a permis de un 
cadru didactic sau daca nu are cerere aprobata de directiune. Telefoanele gasite asupra elevilor vor fi 
confiscate pana la sfarsitul anului scolar. 

Art.10. Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop 
didactic cu acordul explicit al directorului. 

Art.11. Sarcinile patrulei scolare: 
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a) Este formata din doi elevi care vor purta veste fluorescente. 
b) Sa cunoasca regulile de circulatie. 
c) Va fi prezenta la scoala in perioada 7,30 pana la 10 min dupa terminarea cursurilor . 
d) In pauze vor supraveghea intrarea in curtea scolii pentru a nu permite iesirea elevilor fara 

invoire din partea unui cadru didactic. 
e) La ora 12 vor supraveghea parasirea spatiilor scolii de catre elevi. 
f) Să rezolve, cu promptitudine şi personal, serviciile pentru care sunt solicitaţi. 
g) Preda  elevului de serviciu vestele fluorescente si indicatoarele specifice . 
h) Nu permite elevilor sa paraseasca curtea scolii fara a avea aprobarea unui cadru didactic. 

Art.12. Recreatiile: 

a) este obligatoriu ca elevii sa-si pregateasca obiectele pentru ora urmatoare inainte de a pleca in 
pauza. 

b)  Se interzice jocul cu mingea in recreatii. 
c) Daca se observa prea multe deseuri aruncate prin curte se realizeaza igienizarea.  
d) Se interzice jocul cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii, jocurile periculoase sau catararea pe 

diferite obiecte din incinta. 
e) Este interzisa alergarea in cladirea scolii sau zgomotele foarte puternice. 
f) În perioada martie - noiembrie, elevii din clasele I-VIII vor petrece pauza mare în mod 

obligatoriu în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic. Elevii nu vor părăsi curtea 
şcolii. Partea accesibilă a curţii este delimitată de: clădirea şcolii pana la colturile dinspre sosea, gardul 
de imprejmuire pentru corpul A si parcul comunal si terenul din spatele corpului B. Este interzisa 
patrunderea in parcul cu balansoare sau in spatiul din fata corpului B fara a fi insotiti de un cadru 
didactic.  

Art.13. Ocazional se pot organiza actiuni colective de curatenie a curtii scolii sau de exercitii de 
inviorare iar elevii au datoria sa participe activ.  

Art.14. Serviciul pe clasă poate presupune:  
a) Va fi efectuat in fiecare clasa după o planificare si regulament propriu fiecarei clase. 
b) Fiecare clasă va avea obligatoriu un caiet în care profesorii pot consemna abaterile grave privind 

starea clasei. 
c) Curăţenia spatiilor 
d) Ridicarea scaunelor  
e) Diriginţii au obligaţia de a verifica zilnic starea generală a clasei, precum şi observaţiile din 

caietul clasei luând măsurile necesare remedierii deficienţelor; 
f) În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului 

scolar si a integritatii usilor si geamurilor. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau 
bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele. În cazul 
nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei 
respective. 

g) Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa. 
h) În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii nu-si vor lasa bunuri de valoare 

in clase . Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate  încălcării acestei prevederi. 
i) După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor: verifica curăţenia clasei, vor 

consemna eventualele neajunsuri în caietul clasei; 
j) Vor goli coşul de gunoi şi găleata cu apă. 
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k) Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână. 
l)  urmareste prezenta elevilor pe întreaga durata a cursurilor si comunica profesorilor la începutul 

orei lista elevilor absenti;  
m)  asigura creta si buretele pentru tabla si asigura curatenia tablei; 
n)  vegheaza la pastrarea curateniei în clasa si atrage atentia elevilor sa nu arunce hârtii sau resturi 

alimentare pe pardoseala si sa foloseasca pentru aceasta cosul de gunoi; 
o)  aeriseste clasa pe timpul pauzei;  
p)  controleaza împreuna cu seful clasei daca pe timpul folosirii salii de clasa de catre alti elevi s-a 

pastrat integritatea bunurilor si sesizeaza profesorul de serviciu, dirigintele sau conducerea şcolii 
asupra neregulilor constatate. 

 

Art.15. Pentru asigurarea unui climat de ordine si disciplina la nivelul fiecarei clase, pentru 
pastrarea bunurilor din dotare si pentru realizarea legaturii dintre colectivul de elevi si diriginte, 
profesor sau conducerea şcolii, se instituie functia de presedinte al comitetuli consultativ ala elevilor 
clasei. Atributiile sunt:  

a) vegheaza asupra pastrarii ordinii în clasa pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; este sprijinit 
de elevii de serviciu pe clasa;  

b) atrage atentia asupra comportamentului necuviincios al colegilor, asupra deteriorarii bunurilor 
din sala de clasa si îl informeaza pe diriginte despre eventualele abateri din colectiv;  

c) informeaza profesorii clasei, dirigintele si conducerea şcolii despre doleantele, propunerile, 
initiativele sau nemultumirile colectivului de elevi;  

d) coordoneaza activitatea elevilor de serviciu pe clasa;  
e) Participa la sedintele comitetului de elevi al scolii; 
f) îndeplineste alte eventuale atributii stabilite de profesorul diriginte. 

Art.16. Comitetul reprezentativ al elevilor este format din 4 elevi: responsabilul cu curatenia, 
responsabilul cu disciplina, responsabilul cu uniformele si responsabilul cu prezenta, punctualitatea 

Art.17. După ultima oră, reziduurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi. De asemenea, 
elevii claselor 2-4 si a celor de gimnaziu vor aşeza toate scaunele pe mese.  

Art.18. In recreatii elevii vor arunca deseurile selectiv: hartie, plastic, alimente, aparatura 
electrica si electronica la cosurile special amenajate pe holul principal . 

Art.19. Parasirea curtii scolii se poate face numai cu acordul unui cadru didactic care isi asuma 
responsabilitatea pentru siguranta elevului. 

Art.20. Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile şcolare, culturale şi 
administrative după programul stabilit de şcoală, in uniforma. Uniforma trebuie sa fie cea aprobata in 
consiliile scolii si care trebuie asortata cu o tinuta decenta . 

Art.21. Părinţii pot cere, verbal, diriginţilor învoirea copiilor pentru maxim 3 zile de curs / semestru; 
la solicitarea scrisă a părinţilor, diriginţii pot acorda învoiri pentru maxim 3 zile de curs, fără a depăşi însă 
totalul de 3 zile / semestru. Solicitările privind învoirile ce depăşesc 3 zile de curs / semestru pot fi acordate 
de director, în baza cererii părinţilor cu condiţia acordului în prealabil al dirigintelui. Elevii vor putea fi invoiti 
pe baza cererii lor scrise pentru motive temeinice pentru maxim doua ore intr-o zi. Toate cererile scrise vor 
fi indosariate si inregistrate de diriginte. 
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Art.22. Nu este permisa intrarea in alta sala de clasa decat cea in care studiaza elevul  decat cu 

aprobarea unui cadru didactic. In acest sens daca doreste sa discute cu un coleg din alta clasa va face 
acest lucru pe hol sau in curte. 

Art.23. Microbuzul scolar. 

a) Elevii care asteapta microbuzul scolar o vor face in liniste si ordine dupa indicatiile  profesorului 
de serviciu, soferului sau membrilor comisiei de transport scolar. 

b) Deplasarea cu microbuzul scolii este permisa numai elevilor din loc. Brosteni, prescolarilor si 
scolarilor care au cereri aprobate si ai caror parinti se implica in supravegherea la microbuz. 
Intrucat microbuzul are destinatie speciala pentru traseul Brosteni- Draguseni, parintii tuturor  
scolarilor din Draguseni care vor sa utilizeze microbuzul vor suprvegea transportul dupa o 
programere prealabila.  

c) Elevii din Brosteni care nu vor respecta regulile impuse in circulatia cu microbuzul scolar vor fi 
sanctionati conform ROI. Scolarii din Draguseni care nu vor respecta regulile deplasarii cu 
microbuzul sunt pasibili de a nu vor mai fi acceptati in microbuz pe diferite perioade: 3, 7 zile  sau 
o luna in functie de gravitatea comportamentului sau. 

d) Prioritate la ocuparea locurilor pe scaunele microbuzului o au copiii in ordinea crescatoare a 
varstei.   

Art.24. Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, responsabilul 
cu prezenta il va  cauta pe acesta iar daca este cazul va anunţa direcţiunea pentru a rezolva situaţia. 
Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altora. 

Art.25. Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, 
accidente etc.) din timpul orelor, pauzelor şi la activităţile extraşcolare in urmatoarea ordine: 
invatatorul clasei sau dirigintele, profesorul de serviciu, directorul.  

Art.26.  Sanctiunile care pot fi aplicate elevilor sunt :  
a) observatia individuala verbala;  
b) mustrare scrisa;  
c) retragerea temporara sau definitiva a bursei (daca este cazul);  
d) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile;  
e)  mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi scoala;  
f)  Sanctiunile prevazute la literele b – e sunt însotite de scaderea notei la purtare.  
 
Art.27.  Toate sanctiunile aplicate elevilor vor fi comunicate în scris parintilor/tutorilor si facute 

publice prin avizierul şcolii sau prin careuri cu elevii ciclului sau ai intregii scoli.  
 
Art.28. Scaderea notei la purtare cu mai mult de 5 puncte atrage dupa sine repetentia. 

 
Art.29. Propunerile de note scazute la purtare pot fi anulate doar de consiliul profesoral 

/comisia de disciplina pe scoala in colaborare cu dirigintele doar daca in decursul semestrului/de 2 luni 
de la propunerea de scadere a notei elevul s-a purtat exemplar si chiar a facut fapte bune. 
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Art.30. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi 
conducerea şcolii. Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau 
telefonul personal.  

Art.31. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în 
mod automat nemotivate si abatere disciplinara, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul 
dirigintelui (în absenţa acestuia a profesorului de serviciu/directorului) şi a profesorilor care au anunţat 
lucrări scrise pentru ziua respectivă. 

Art.32. Intarzierile la ora ale elevilor cu mai mult de 5 min se sanctioneaza cu absenta 
nemotivata iar intarzierile sub 5 min pot fi motivate de catre profesorul de la ora. 

Art.33. Elevii care sunt depistaţi în baruri fara parinti/tutori pot fi sancţionaţi întrucât aduc 
prejudicii imaginii şcolii. 

Art.34. Elevii care sunt observati chiar si in timpul liber consumand alcool, fumand sau avand 
alte preocupari antisociale vor fi sanctionati. 

Art.35. Elevii au dreptul sa-si sune sau sa fie sunati de parinti sau tutori de  la telefonul scolii 
daca este o situatie deosebita. 

 
Art.36. Recompensele elevilor. Elevii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolara si 

extrascolara si se disting prin comportament exemplar pot primi urmatoarele recompense:  

a) evidentiere în fata colegilor clasei;  
b) evidentiere, de catre director, în fata colegilor de scoala sau în fata consiliului profesoral;  
c) comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care 

elevul este evidentiat;  
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, sau de sponsori;  
e) premii, diplome, medalii;  
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din tara si din 

strainatate;  
g) fotografia personala pe panoul de onoare. 
h) premiul de onoare al unitatii de învatamânt.  
i) Elevii care au obtinut performante la olimpiade si concursuri scolare sunt recompensati cu 

diplome si eventual si financiar.  
j) La sfârsitul anului scolar, elevii sunt premiati pentru activitatea desfasurata, la propunerea 

profesorului pentru învatamânt primar, a profesorului diriginte, a Consiliului profesoral al clasei 
sau a directorului;  

k) Elevii din învatamântul primar primesc diplome pentru rezultate deosebite la învatatura, pe arii 
curriculare sau discipline de studiu (cei care au primit calificativul „Foarte bine” la 
disciplina/aria curriculara respectiva), pentru purtare, pentru relationare corespunzatoare cu 
colegii, pentru alte tipuri de activitati sau preocupari care merita sa fie apreciate.in plus daca 
membrii comisiei invatatori sunt unanim de acord se pot acorda in plus premii si coronite.  

l) Elevii din învatamântul gimnazial sunt recompensati cu premii daca:  au obtinut medii generale 
pe clasa şi acestea au valori între 10 şi 9,50-premiul I, între 9,49 şi 9-premiul II, între 8,99 şi 8,50 
–premiul III, între 8,49 şi 8,00 – menţiune si media 10 la purtare; s-au distins la una sau mai 
multe discipline de studiu;  au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la alte 
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activitati extrascolare desfasurate la nivel local, judetean, national sau international; s-au 
remarcat prin fapte de înalta tinuta morala si civica; au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai 
buna frecventa pe parcursul anului scolar.  Elevii  pot fi recompensati si material sau finaciar din 
fodurile extrabugetare ale scolii sau din partea Consilului reprezentativ al parintilor.  

Art.37. Orice excursie/drumetie/vizita neautorizată este strict interzisă. 

Art.38. Elevii care nu respecta regulile de igiena vor fi sanctionati. Pe langa igiena corporala 
zilnica elevii trebuie sa aiba asupra lor zilnic servetele/batista si sticla personala cu apa. Daca un elev 
este depistat cu paraziti el nu mai poate intra in colectivitate pana nu obtine avizul epidemiologic de la 
medicul de familie. 

 
Art.39. Utilizarea baii trebuie facuta cu responsabilitate. Cei care nu vor intretine curatenia in 

baie vor fi sanctionati. 
 
Art.40. Elevii vor lua la curatat lunar husa masutei. 
 
Art.41. La sfarsit de semestru sau inaintea unei vacante elevii pot fi solicitati sa participe pe 

baza de voluntariat la igienizarea totala a scolii prin activitati specifice precum spalatul masutei si 
scaunului, dulapurilor, parchetului sau chiar la mici actiuni de vopsire, varuire etc.  

 
Art.42. Pentru a evita accidentarile elevii vor avea echipament sportiv cu care se vor schimba 

inainte de inceperea orei de educatie fizica. In caz contrar elevul va primi absent dar va fi obligat sa 
stea sub supravegherea profesorului de educatie fizica. 

 
Art.43. Elevii scutiti medical pentru ora de educatie fizica vor ramane sub supravegherea 

profesorului. 
 

Art.44. Reguli privind folosirea sălii de sport: 

a) Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la materia Educaţie fizică, muzica 
si miscare, joc si miscare şi disciplinele opţionale din această arie curriculară. Orice excepţie va 
trebui să aibă acordul directorului. 

b) Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţit de către profesor.  
c) Uşa de intrare în sala va fi încuiată dupa terminarea fiecarei activităţi didactice. 
d) Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi pentru 

deplasarea la sala de sport (în acest scop pregătirea vestimentară pentru ora de sport se va 
face în locurile special amenajate). Elevii care nu vor avea echipament potrivit orei de educatie 
fizica vor sta pe banci in sala de sport (eceasta prevedere se aplica si in cazul orelor de pe 
terenurile de sport si unde elevii fara echipament sau cu scutire raman la marginea terenului). 

e) Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport. 
f) În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de 

profesor, iar aceste băuturi vor fi depozitate doar pe raftul special amenajat în acest scop aflat 
în sală. 

g) Elevii au datoria de a prezenta avizul medical ”apt pentru efort fizic” eliberat de un medic. 
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h) Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului 
de sport scutirile medicale în decurs de cel mult 2 săptămâni de la începerea semestrului 
respectiv. 

i) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport conform regulamentelor 
şcolare avand sarcini de lucru pasive (ex arbitraj), schimbând încălţămintea în vestiare. 

j) Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport (autorizarea accesului se face 
numai de către director). 

k) Daca mai mult de 25% din elevi nu au pantofi de schimb ora nu se va desfasura in sala de sport 
ci in sala de clasa sau in sala de sport de la subsolul scolii; 

l) Daca vreun elev este surprins facand sport in sala fara a avea pantofi de schimb intreaga clasa 
nu va mai intra in sala pentru urmatoarele 2 ore de educatie fizica. 

m) Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia de a verifica desfăşurarea orelor în sala de 
sport. 

n) Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în sala de sport a clasei 
respective pentru 2 săptămâni. Răspunderea revine profesorului. 

o) În sala de sport, activitatea se va desfăşura cu maxim 2 clase . Situaţiile care contravin acestei 
reglementări vor fi raportate directorului. 

Art.45. Biblioteca 
a) Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea 

prelungirii cu o săptămână. 
b) În cazul nerestituirii la termen in mod repetat, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi. 
c) În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi 

cărţi.  
d) Dacă elevii nu găsesc cartea dorită, vor nota titlul cărţii în registrul special. 
e) Elevii pot accesa calculatoarele din biblioteca numai cu acordul si sub indrumare bibliotecarei. 
 

Art.46. Măsuri privind eliminarea risipei de energie : 
a) Responsabilul clasei are obligaţia să sesizeze direcţiunea, dacă două zile la rând temperatura în 

clasă este prea mare sau prea scăzută. 
b) La plecarea elevilor din clasă, elevul de serviciu va stinge lumina, iar dacă sistemele de încălzire 

sunt în stare de funcţionare, se vor închide toate geamurile şi uşa.  
 

Art.47. Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii: 
a) Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu 

siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate). 
b) Elevii au obligaţia să anunţe la secretariatul şcolii, când constată apariţia unor defecţiuni la 

instalaţia electrică. 
c) Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor 

şcolii. 
d) În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice. 
e) Se vor respecta regulile de circulaţie. 
 

Art.48. Motivarea absenţelor 
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a) Actele prin care se pot motiva absenţele sunt următoarele:adeverinţă eliberată de medicul de 
familie al elevei/elevului; adeverinţă sau certificat medical eliberat de o unitate sanitară, în 
cazul în care elevul a fost internat în spital;cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, 
adresată directorului şcolii/dirigintelui. 

b) Absentarea nemotivată este interzisă. Orice absenţă trebuie să fie justificată dirigintelui. 
c) Semestrial, părinţii au dreptul să motiveze prin solicitare scrisă, absenţele pentru trei zile (din 

motive familiale), anunţând dirigintele în prealabil sau cel mai târziu în prima zi de absenţă a 
elevului. Pentru a motiva mai mult de trei zile, în situaţii excepţionale, părinţii se vor adresa în 
scris directorului. 

d) Orice scutire este lovită de nulitate dacă eleva/elevul este văzut în perioada menţionată în 
scutire, în şcoală. 

e) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile 
de la reluarea activităţii elevei/elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot 
parcursul anului şcolar. 

f) Nerespectarea termenului de prezentare a actelor pe baza cărora se face motivarea absenţelor 
atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate. 

g) Absentarea nemotivată de la cursuri atrage după sine sancţiuni prevăzute de Regulamentul de 
Ordine Interioară al unităţii. 

 
Art.49. Reguli privind folosirea laboratorului de informatica fizica matematica si a calculatoarelor si 

proiectoarelor din unitate: 
a) Accesul elevilor în laborator se face numai însoţit de către profesor.  
b) Accesul elevilor la calculator, videoproiector se face numai sub supravegherea unui cadru 

didactic; 
c) Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri etc.) este interzisă si 

se pedepseste direct cu scaderea notei la purtare. Accesul la datele stocate pe medii externe 
(dischetă, CD, Memory Stick etc.) se face doar de la calculatorul profesorului.  

d) Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei respective 
pentru 2 săptămâni. Răspunderea revine cadrului didactic. 

 
Art.50. Rezolvarea conflictelor 

În cazul apariţiei conflictelor de orice natură, niciun elev şi niciun părinte nu au voie să recurgă la 
un comportament agresiv / violent. Este obligatoriu ca situaţia conflictuală să fie adusă la cunoştinţa 
învăţătorului, dirigintelui, profesorului de serviciu, sau directorului şcolii, singurii abilitaţi să rezolve 
conflictul. 
 
Art.51. Alte interdicţii 
a) Pentru respectarea dreptului fundamental la învăţătură, se interzic: 

  absentarea nemotivată de la ore; 
  instigarea la absentare de la ora/orele de curs (chiulul); 
  întârzierile repetate la orele de curs fără motive întemeiate; 
 staţionarea în curtea şcolii a elevilor după terminarea programului şi staţionarea 

elevilor în faţa porţilor şcolii; 
 prezenţa elevilor pe holuri, după ce s-a sunat de intrare la oră; 
 staţionarea în curtea şcolii, lângă ferestre, în timpul orelor de curs; 
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 consumarea de alimente, băuturi răcoritoare sau a gumei de mestecat, în timpul 
orelor. 

 consumarea de seminţe/popcorn/pufuleţi/chipsuri în timpul orelor de curs. 
 folosirea telefoanelor mobile/iphonuri/ipaduri/tabletelor în timpul orelor, examenelor, 

concursurilor sau altor activităţi şcolare. În timpul orelor de curs, telefoanele 
mobile/iphonurile/ipadurile/tabletele etc. trebuie păstrate închise în ghiozdane . 

 deranjarea orei de curs. 
 Se recomanda alimentatie sanatoasa fara exces de zahar. 

b) Pentru protejarea bunurilor care se află în proprietatea şcolii, se interzic: 
 distrugerea manualelor primite gratuit; 
 murdărirea şi inscripţionarea pereţilor, uşilor, mobilierului şcolar sau a altor 

bunuri/deteriorarea bunurilor din patrimoniul şcolii(aceste fapte se consideră 
vandalism); 

 substituirea şi distrugerea documentelor şcolare, precum şi însuşirea oricărui bun al 
şcolii sau al colegilor; 

 stropitul cu apă sau alte lichide între elevi; 
 joaca cu bulgări de zăpadă în sala de clasă şi pe holurile şcolii sau aruncarea cu bulgări 

în ferestrele şcolii. 
c) Pentru asigurarea ordinii şi disciplinei, necesare desfăşurării activităţii şcolare, sunt interzise: 

-pentru băieţi: 
 părul vopsit, frizuri provocatoare, ostentative, părul lung neîngrijit, neprins la spate; 
 cercei, piercinguri; 
 pantaloni tip blu jeans; 
 tatuajele; 
 tricouri cu înscrisuri / mesaje / desene discriminatorii; 

-pentru fete: 
 părul vopsit în culori stridente, frizurile provocatoare, părul lung neîngrijit, neprins la 

spate, lăsat pe umeri, pe faţă, bretonul lung, care acoperă ochii; 
 machiajul, bijuteriile ostentative; 
 tatuajele; 
 purtarea  bluzelor foarte decoltate, transparente sau scurte; a fustelor cu talie joasă 

şi/sau mulate şi/ sau foarte scurte precum şi a pantalonilor scurţi sau a colanţilor fără 
fustă sau sarafan; 

 lansarea unor anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în 
perimetrul şcolii; 

d) Pentru asigurarea securităţii elevilor, respectiv – pentru evitarea accidentelor, este interzis 
elevelor/elevilor: 

 să părăsească şcoala în timpul programului fără aprobare scrisă de la 
învăţător/diriginte, profesorul de serviciu, sau directorul şcolii; 

 să faciliteze pătrunderea în şcoală a unor persoane străine; 
 să introducă/să folosească în şcoală petarde, artificii, obiecte contondente, arme albe 

sau spray-uri lacrimogene; 
 să arunce orice fel de obiecte pe fereastră; 
 să aducă jigniri colegilor, profesorilor sau personalului auxiliar; 
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 să manifeste agresivitate şi violenţă în limbaj şi/sau un comportament intimidant, 
discriminatoriu sau jignitor; 

 în caz de conflict, să-şi facă singuri dreptate, în mod agresiv; 
 să se joace în clădirea şcolii cu mingea, palete de ping-pong, rachete de 

tenis/badminton sau să practice jocuri care pot provoca accidente sau distrugeri de 
bunuri; 

 să joace fotbal, atât în pauze, cât şi în timpul orelor de curs; excepţie face jocul de 
fotbal organizat şi supravegheat sau macar aprobat de un cadru didactic; 

 elevii care vin cu biciclete nu au voie să se plimbe cu acestea în curtea şcolii, pe 
holurile şcolii sau în sălile de clasă. 

e) Pentru protejarea dreptului la sănătate fizică şi psihică, se interzic: 

 accesul în şcoală sub influenţa drogurilor/a substanţelor etnobotanice, consumul sau 
distribuirea de droguri/substanţe etnobotanice în şcoală sau în afara acesteia; 

 accesul în şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice, consumul acestora în şcoală sau 
consumarea lor în afara şcolii; 

 comportamentul şi atitudinile ostentative şi provocatoare, precum şi comentariile 
nepoliticoase pe orice temă la adresa profesorilor, a colegilor sau a personalului 
auxiliar; 

 staţionarea pe coridoare în poziţii sau atitudini care încalcă regulile bunului simţ; 
 deţinerea şi popularizarea de materiale sau însemne cu caracter obscen sau 

pornografic, satanist, extremist (comunist, fascist etc.), discriminatoriu; 
f) Pentru respectarea dreptului la o evaluare corectă, se interzic: 

 fraudarea evaluării constând în copiatul răspunsurilor la orice tip de evaluare 
(scrisă/orală/practică); 

 comunicarea între elevi în timpul evaluărilor (scrise/orale/practice). 
g) În cazul absenţei profesorului de la oră: 

 Este interzisă părăsirea clasei în cazul în care profesorul întârzie sau absentează de 
la oră. 

h) Pentru protejarea dreptului la intimitate, se interzice: 
 pătrunderea băieţilor în toaleta fetelor şi invers; 
 atingerile nejustificate între elevi. 

i) Respectarea dreptului la propria imagine. Fără aprobarea directorului sunt interzise: 
 înregistrările audio/video în incinta/în curtea şcolii/în faţa şcolii; 
 postarea şi difuzarea de înregistrări audio/video cu elevii/cadrele 

didactice/personalul auxiliar din şcoală pe internet; 
 întrebuinţarea dispozitivelor de înregistrare şi redare audio-video de folosinţă 

individuală în timpul orelor de curs. 
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VII. DISPOZIŢII FINALE 
 

a) În primele ore de dirigenţie a fiecărui an şcolar, elevii vor fi informaţi de învăţător/diriginte 
despre prevederile prezentului regulament în vigoare (diriginţii vor citi împreună cu elevii 
documentul) fapt atestat prin semnătură într-un proces-verbal. 

b) În primele şedinţe cu părinţii din primul semestru al anului şcolar în curs, părinţii sau 
susţinătorii legali ai tuturor elevilor au obligaţia să ateste prin semnătură de luare la cunoştinţă, 
de prevederile prezentului cod de conduită în vigoare, în Şcoala Gimnazială Luca Gavril 
Drăguşeni. 
 

 
 


